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    RAPORT DE SPECIALITATE 
  
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea demolării clădirii cu nr. cadastral 
105597-1 în suprafață de 41 mp  , situată în Cvartal 45 Parcela 605 . 
   
    Subsemnata Pavel Florentina ,  referent superior în cadrul Compartimentului Registrul 
agricol , fond funciar și urbanism  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cuca ,  având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre privind aprobarea 
demolării clădirii cu nr. cadastral 105597-1 în suprafață de 41 mp  , situată în Cvartal 45 
Parcela 605 şi  în temeiul  art. 136 alin.(8) lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 , 
privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare;  
  
 Având în vedere art.7 alin.(17) din Legea nr.50/1991 , privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată , cu 
modificările şi completările ulterioare ;  
 Având în vedere Contractul de vânzare cumpărare autentificat  Biroul Notarului Public 
sub nr.1167 din 20.12.2021;  
   Având în vedere cu HCL nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea bugetului local  pe 
anul 2021; 
             Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 317/2021 privind adoptarea bugetului  pe 
anul 2022 ;    
  Având în vedere  art.155 alin.(5) lit.c)   din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   ;    
            Considerăm legal şi oportun iniţierea prezentului proiect  de hotărâre , prin aplicarea 
prevederilor sale se va putea  desfiinţa această construcție aflată într-un avansat grad de uzură 
fizică , deoarece o perioadă îndelungată de timp nu a fost întreținută ,  este realizată din 
paiantă cu furci de lemn,  fără fundație  și structură de rezistență .  
 
 

În conformitate cu prevederile  art.129, alin.(7) lit. c) și p) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019, privind Codului administrativ,  solicităm membrilor Consiliului local 

ca în sedința ordinară din 22 februarie 2022 să dezbată iar în final să aprobe prezentul proiect 

de hotărâre. 

 
 
    REFERENT  SUP.,  
     Florentina Pavel  

 


